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RESUMO
O Complexo de Mineração de Tapira - CMT está localizado no município de Tapira-MG, distante cerca de 35 km da
cidade de Araxá.
As atividades do complexo ocupam uma área de, aproximadamente, 78 milhões de m 2 compreendendo as etapas de lavra
a céu aberto. beneficiamento de minérios, operações de mincroduto e, ainda, de instalações de suporte.
Sendo reconhecido como um dos maiores complexos de mineração da América Latina, com reservas medidas de minério
da ordem de 265 milhões de toneladas, apresenta uma produção mmal de concentrado (em termos de P,O, contido)
da ordem de 1,6 milhões de toneladas/ano. Toda a sua produção é escoada através de ummineroduto , con1120 km de
extensão , até o Complexo Industrial de Uberaba - CIU, onde o concentrado é, integralmente , empregado na produção de
fertilizantes.
Nessa instalação o concentrado é, então, solubilizado e transfonnado nos produtos finais (fertilizantes) comercialmente
denominados MAP (fosfato monoamônio) c SSP (superfosfato simples).
Esse trabalho apresenta, pois, as caracteristicas da geologia do depósito, das unidades de cominuição e beneficiamento até
a produção do concentrado fosfático do Complexo de Mineração Tapira, bem como os mais recentes avanços tecnológicos
implantados naquela unidade que permitiu um índice de aproveitamento superior a 75% da reserva geológica, ainda que,
beneficiando minérios com teor de fósforo inferior (7 ,5%) ao da maioria das jazidas economicamente atrativas do País
(cm média em tomo de JO%dc
contido).
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L INTRODUÇÃO
O complexo de mineração da Fosfcrtil está localizado no município de Tapira, estado de Minas Gerais, a 35 km da cidade
de Araxú, ocupando uma área de 78.000.000 m2 , contemplando atividadcs de lavra a céu aberto , beneficiamento de
minério (via notação) , operação de mincroduto c instalações de suporte.
O Complexo de Mineração de Tapira- CMT constitui hoje a maior rnineração de fosfato da América Latina e ocupa o 5°
lugar no rdnking de movimentação de minério no Brasil (a frota própria movimenta em tomo de 28 milhões de toneladas/
ano de minério c estéril).
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A maioria das jazidas de fosfato do Brasil apresenta um teor de fósforo, no minério , superior a 10% de
. Em Ta pira,
5
o teor médio de fosfato é de 7,5% e a composição mineralógica de sua assembléia é considerada como sendo das mais
complexas no contexto nacional.
O minério está localizado sob duas camadas de material superpostas: a primeira de material estéril, com espessura de 30
a 40 m e a segunda de minério de titânio, variando entre 25 a 30 m de espessura. Esses materiais são necessariamente
lavrados c estocados separados, pcnnitindo, assim, a cxplotação do minério de fosfato.
O minério lavrado é submetido a um conjunto de operações unitárias constando de fragmentação , classificação e
concentração. Como produto final é obtido um concentrado fosfático que é bombeado, via um mineroduto de 120 km de
extensão para o Complexo Industrial de Uberaba, onde é utilizado para a produção de fertilizantes , atingindo atualmente
um valor cm tomo de 1.560.000 tf:.mo.
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2. GEOLOGIA E MINERALIZAÇÃO
O complo:o alcalino de Tapira é uma chmniné ultramáfico-cart:>onatítica c cst{l relacionada ao evento magmático. que
afetou a platafonna brasileira, do final do período judssico ao terciário infc1ior c. que teve início. com os derrames
basálticos da bacia do Paraná[l].
Estudos gcocronológicos executados por Hasui c Cordani[2] cm 1968 colocaram a formação de Tapira no Cretáceo
superior, intmsivo cm rochas pré-camb1ianas do Gmpo Canastra . A dataçilo mostrou uma idade de 70 milhões de anos.
pelo método K/ Ar aplicado à biotita da rocha.
Os fenômenos geológicos fonnaram, assim, dois gmpos distintos de minérios: um minério friúvcL material alterado
pelo intemperismo físico-químico onde predomina os minerais de ganga silicatados. que representa percentual superior
a 70% da reserva; c o minério granulado, material duro e compacto, no qual os principais contaminantes são os minerais
carbonatados que constituem a ganga[2].

É típico que na área de 35 km2 que compreende a chaminé, distribuída por aproximadamente 6.5 x 5.5 km. nos eixos NS
c EW. respectivamente , raramente ocorram os alloramentos . Em grande parte da chaminé. ocorre uma cobertura ou manto
latcritico (profundidade média de 30 m) essencialmente argiloso . que mascara completamente o material subjacente
Quando isto não se vc1ifica , as rochas mostram um adiantado estágio de decomposição[ 1.21
O complexo de Tapira é composto. principalmente. de rochas ultrabásicas, com predomínio do piroxcnito (cm torno de
80%). Enquanto as jazidas de fosfato e nióbio são constituídas por apatita c pirocloro (minerais primários). a de titânio é
formada por anatúsio , um produto secundário. gerado a partir da pcrovskita . As jazidas de titânio. nióbio c terras raras são
residuais e localizam-se no manto de intcmpcrismo.
Em função de características mineralógicas. químicas c pctrogníficas verificadas nos estudos realizados na pesquisa
mineral, o manto de intcmperismo. foi subdividido em5 (cinco) zonas de mineralização. a sabcr[l-3[:
a) zona de estéril- engloba todo o material com teores abaixo de 5% de P,O, solúvel c menor de 15%dc TiO, Esse material
possui características físicas c te;.,:tuais bastante especiais: solo amarelÕ-avcnnclhado. de consistência. acentuadamente.
argilosa c de aspecto granular. Pode-se v cri ficar fragmentos de rocha siliciftcada. nódulos milimétricos de limonita c
raríssimas palhetas de venniculita;
b) zona de mineralização cm titânio - foi classificado nessa zona todo matc1ial contendo mais que 15'% de Ti0 2 c menos
que 5% de P20 5 solúveL Nonnalmcnte ocorre imediatamente abaixo da zona de estériL entre as cotas I JOO m c 1.275
m. A principal distinção entre a zona de mineralização em titânio c a zona de estéril é a diminuição dos componentes
argilosos, e o aumento considerável do teor de Ti0 2 • superior a 15% (a maior parte dele estando relacionado a anatásio c
ou lcucoxênio):
c) zona de mineraliz.ação cm fosfato com titânio - ocoiTe, em geral. logo abaixo da zona de mineralização cm titânio .
numa transição para a zona de mineralização cm fosfato, principalmente entre as cotas 1.275 m c 1.250 m. onde cstú
localizado o lençol freático. Os níveis de Ti0 2 são semelhantes aos da zona anterior, havendo um aumento na ocorrência
de perovskita, embora o anatásio seja o mais frcqücntc 1nineral de titânio. O fosfato é predominantemente apatítico . o que
acarreta uma elevação nos teores de P20 5 Existe, ainda, diminuição de limonita c o silicato mais comum é a mica:
d) zona de mineralização em fosfato - o processo de intemperismo ocorrido nesta zona é menor que aquele verificado
nas partes superiores, sendo um fato marcante a passagem das zonas de anatásio, para uma zona de mineralização
essencialmente de apatita. Na zona de mineralização cm fosfato tem-se o teor de Ti0 2 abaixo de 15'Yo c P,0 5 solúvel
maior que 5%, ocorre geralmente cm cotas inferiores a 1.250 m, até atingir a rocha fresca em profundidade. Há uma
tendência em se encontrar teores mais altos de P 20 5 nos ruveis mais elevados, decrescendo cm profundidade (o teor de
CaO acompanha o de fosfato). Entre os silicatos são observados piroxênios, granadas e micas, sendo mais frcqüente a
fiogopita. Acima da rocha fresca, numa faixa de aproximadamente 30 m de espessura existe uma zona dura , fonnada por
piroxenito alterado e silcxito, fazendo-se necessário o uso de explosivos na etapa de lavra e
c) zona de mineralização em nióbio -ocupa a parte mais central do corpo intmsivo e não apresenta qualquer expressão
topográfica. A zona intemperizada é muito profunda, com cerca de mais de 200 metros em alguns pontos. Existe uma
associação de nióbio c terras-raras com algum titânio e apatita. O titânio ocorre nas partes mais próximas à superfície c a
apatita aparece abaixo da zona de nióbio, com teores, geralmente, baixo.
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3. LAVRA, BRITAGEM PRIMÁRIA E HOMOGENEIZAÇÃO
A lavra da mina é totalmente mccani :t~Ida c desenvolvida a céu aberto, com bancadas de n metros de ahma. Os serviços de
perfuração, desmonte com c:xplosivos c parte do dccapcamento, são atualmente reali:l.ados por empresas tcrccirizadas .
Todo o minério lavrado é transportado cm caminhões até a unidade de britagcm primária, onde passa por uma drástica
redução do tamanho médio das partículas (de 30" para 5").
Em Tapira operam 7 cscavadciras clétricas com capacidade de carregamento variando entre 10 c 13 m'- A frota de
caminhões é composta por 13 unidades com capacidade de transporte de 108 toneladas c, ainda, sete caminhões, para
carga de até 150 toneladas.
Na scção de britagcm primária, o minério é descarregado dos caminhões cm um silo e desse num alimentador de placa
que o transporta até uma grelha vibratória (8 ' :x 16 ' ), com abertura má:xima de 5".
De acordo com Barros ct al.j4], o material retido alimenta um britador giratório (54" :x 74"). O produto da britagem é
mistmado ao passante da grelha, numa correia transportadora de 1.500 metros de comprimento. que encaminha esse
material para a torre de transferência c amostragem (capacidade nominal de 4.000 t/h). O minério é. então. empilhado
através de um stackcr. de duas lanças. pennitindo a formação de duas pilhas de homogeneização paralelas, tipo chcvron,
com uma c:xtensão de 700 metros de comprimento c capacidade de cstocagem de 240.000 toneladas de minério. cada
uma.

4. CONCENTRAÇÃO DO MINÉRIO FOSFÁ TICO
A usina de concentração apresenta características técnicas tais que a taxa de alimentação é de 1.600 t/h (base úmida)
correspondendo, respectivamente, a uma ta:xa de média do circuito friável de 1.116 t/h (base seca) e uma ta:xa de média
do circuito granulado de 434 t/h (base seca).
Nas Figuras 1 c 2 estão apresentados os 1luxogramas dos circuitos de processamento dos minérios friável e granulado,
respectivamente.
O processo de concentração do minério fosfático da Fosfertil engloba na etapa de preparação. a britagem primária,
empregando um britador giratório. ainda na mina. O produto dessa etapa é, então, homogeneizado em pilhas prismáticas
que são posteriormente retomadas individualmente com retomadora de caçamba. a uma taxa média de 1.800 t/h de
minério com uma umidade, cm média, próxima 12%[ 4,5].
O minério retomado alimenta uma etapa de britagem secundária, usando um britador cônico, associado a peneiras
vibratórias. A partir da britagem secundária, o processo é feito a úmido devido à grande quantidade de fmos presente no
minério. O produto da britagcm e do peneiramento secundário alimenta um circuito fechado de britagcm e peneiramento
terciário, composto por dois britadores côn.icos, onde são obtidos dois tipos de minérios, denoinii"k'ldos respectivamente.
de minério granulado, com granulometria calculada entre 7, l e 28 nun , que, através de transportadores de correia
alimenta o circuito de moagem granulado; c minério friável , que corresponde ao undersize das peneiras de 7,1 nun c. via
bombeamento. alimenta o circuito de moagem friável[S].
Circuito do minério granulado [4-7]

O minério granulado alimenta dois moinhos de barras de 3,3 x 6,1 m (ll 'x 20 ' ) que trabalham em paralelo. Os produtos
desses moinhos se misturam c alimentam uma bateria de separação magnética de baixo campo empregando separadores
do tipo tambor, onde a fração magnética é descartada e a não magnética alimenta uma classificação em ciclones de 26",
cujo underflow fecha o circuito do moinho de bolas de 4,1 x 6,1 m (l3,5'x 20').
O fluxo dos minérios é tal que o ovetjlow alimenta a 1• bateria de deslamagem, com ciclones de 26". O underjlow dessa
etapa, após atrição cm células mecânicas em presença de soda cáustica, alimenta a 3" bateria de deslamagem, empregando
ciclones de 15", cujo overflow juntamente com o oveif!ow da 1a deslamagem alimentam a 2a deslamagem, usando ciclones
de 6" . O Ul'er.flow dessa etapa concentra um material que são as lamas do circuito, sendo, cm seguida, descartado.
O uncleif!ow da 28 deslamagem é, no entanto, submetido a mais uma etapa de deslamagem (a quarta), utilizando ciclones
de 4". O underflow da 43 dcslamagcm,juntamentc com o underf!ow da 3a deslamagem constituem, após condicionamento
com amido de milho gelatinizado , a alimentação do circuito de fiotação de granulado, desenvolvida cm células mecânicas
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convencionais, cm cstéÍgios rougher. scnvenger, clenner e rec!enner. sendo o material !lotado deste último estéÍgio o
concentrado final do circuito.
-
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Figura 1- Flu.\ograma do Circuito do Minério Granulado

Circuito do minério.friáve/[4-71
O minério friávcl alimenta, cm paralelo, quatro linhas de moagem. A partir de sua distribuição nos dutos, na forma de
polpa, é feita a transferência para as linhas de moagem, sendo que cada uma das bombas de polpa alimenta uma etapa de
pré-classificação em ciclones de 26".
O underf!ow alimenta um moinho de bolas de 4,1 -" 6.1 m, enquanto que o overf!oll' é enviado para a 2" dcslamagcm do
circuito. com ciclones de 6", sendo posteriormente descartado (lamas). O under:flow da 2a dcslamagcm, juntamente com a
descarga do moinho, é direcionado para a separação magnética de bai.\o campo, onde o produto magnético é descartado .
O não magnético alimenta uma classificação com ciclones de 26" , cujo unde1:f!ow fecha circuito alimentando o moinho .
O overflow da classificação, produto final da moagem, alimenta a 1" deslamagem. com ciclones de 2ô". Nessa etapa os
produtos da moagem fonnam duas linhas de deslamagem.
O underflow da 1" deslamagem. após atricionado cm células mecânicas cm presença de soda céÍustica. é dirccionado para
a J" deslamagem. com ciclones de 15". O umler:flow , após condicionamento com amido de milho gelatinizado. constitui.
juntamente com o concentrado da linha de flotação de friéÍvel fino. a nova alimentação do circuito de !lotação de grosso
friéÍvcL realizado nas etapas rougher c scnvenger em células mecânicas convencionais c c!eaner cm células de coluna. O
material flotado nas colunas constitui o concentrado final do circuito.
O overflow da 1" deslamagem, juntamente com o overflow da 3" deslamagem, alimentam a 4" deslamagem, realizada
em ciclones de 4" , sendo o overflow descartado (lama). O underfiow da 4" deslamagcm, após atricionado cm células
mecânicas em presença de soda cáustica, é direcionado para a 6" deslamagem, com ciclones de 4" . O ove1jfow da 6"
deslamagcm juntamente com o overflow da 4a deslamagem são direcionados para o circuito de ultrafinos.
O underfiow da 6" deslamagcm, depois de condicionado com amido de milho gelatinizado , mistura-se com o da outra
linha de deslamagcm, constituindo-se, assim, na alimentação do circuito de !lotação de fmos friávcl , onde os cstúgios
rougher e scnvenger são realizados em células mecânicas convencionais. O concentrado alimenta a etapa rougher do
circuito de flotação grosso friéÍvel. Os afundados das etapas scavenger nos três circuitos são rejeitas finais da !lotação.
Os concentrados finais dos circuitos de ílotação de granulado e de grossos friávcl são classificados c remoídos, utilizando
dois moinhos, de 3-" 3m (10' x lO') e 3 x 4,9 m (10 ' -" 16'), que operam em circuito fechado com ciclones, cujo produto
final apresenta de 4 a 8% da massa retida cm 100 mesh Tvler . Este produto, depois de espessado em operação conjunta
(espessador e ciclone) é enviado para tanques de homogeneização que alimentam o mineroduto .
Os produtos da usina constituem-se, cm média, por 15% de rejeito magnético, 20%) de lamas. 14% de concentrado
fosféÍtico e 51% de rejeitas de flotação.
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Em todas as etapas de llotaçJo sJo utili;~tdos reagentes que funcionam como depressores (amido gelatini;.ado com soda
dustica) c outros. como colctorcs (misturas de reagentes sintéticos - sulfosuccinatos c sulfosuccinamatos. c úcidos
graxas saponificados com soda cúustica). O regulador de pH é a própria soda cáustica
CiRCUITO FRIÁVEi
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Figura 2- Fluxograma do Circuito do Minério Friúvcl

5. MINERODlJTO- TRANSPORTE DO CONCENTRADO FOSFÁ TICO
Toda a produção de concentrado fosfútico é bombeada . via mincroduto com 120 km de extensão. ao Complexo Industrial
de Ubcraba para a produção de fertilizantes. O transporte se faz pela impulsão de uma polpa. resultante da mistura do
concentrado mineraL finamente moído. com úgua. através de uma tubulação de aço de alta resistência.
As instalações do mincroduto. para manuseio c expedição de polpa. se compõem basicamente de : -+ tanques para
preparação c armazenamento: 2 bombas de carga centrífugas para transferências. test loop (circuito para testes da polpa
a ser bombeada pelo mincroduto): I cstaç<lo de bombas com ] bombas de pisl<1o : 120 Km de tubulação de aço com
<J ,625 " dc di<lmcLro: ] tanques de recebimento no terminal: cot1junto de vcílvulas de controle c opcraç<lo incluindo sistema
de vúlvulas. via telecomando: instrumentos para monitoramcnto c controle de processo c operação c comando por sistema
supcrvisórioH-61.
A polpa fosf{ttica. constituída por 61'% de sólidos c 3<)'% de água. proveniente da usina de conccntraç<lo. Mravés de um
distribuidor cstútico com quatro saídas opcionais. é armazenada c blcndada nos tanques agitados. que mantém os sólidos
em suspensão c assegura/garante a homogeneidade do produtof4.5j.
Segundo Barros ct al.l-+1 c Barrosj5J_ a transferência através do mincroduto. emprega bombas centrífugas que circulam a
polpa pelo test /oop até a cstaç<lo de bombeamento. onde duas bombas de pist<lo. operando simultaneamente. cm paralelo.
impulsionam a polpa pela tubulaç<lo principal do mincroduto até a descarga nos tanques de recebimento do tcnninal de
prcparaç<lo de rocha para a planta química (Complexo Industrial de Ubcraba- CIU) .

t

A conformidade das características físico-químicas do concentrado fosfútico c o controle de densidade. ,-az<lo da polpa
c pressão de bombeamento, são as vari{wcis críticas desse processo. A especificação média do produto expedido cstú
apresentada na Tabela I. a seguir.
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Tabela 1 - Espcciftcaç;1o média do concentrado fosfútico do Complc.\o de Mincraç;1o Tapira. Fosfcrtil
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6. BARRAGENS DE REJEITOS
Os rejeitas provenientes do processo de conccntraçilo silo dirccionados ;Is barragens de contcnçilo objctivando a proteçilo
do meio ambiente. bem como o reaproveitamento da água utili;ada no processo c um futuro reprocessamento industrialJ4-

6J
Como o processo industrial do CMT gera rcjcitos da ordem de X5'% da ma ssa alimentada na usina de conccntraç5o. fc;.sc neccssúrio <I construçilo de duas grandes barragens. se ndo uma para contcnçilo de lamas argilomincrais c outra para
rejeitas de 11otaç3o.
Inicialmente. cm I977. optou-se por construir uma barragem de lann dcnominmla BL-1. cujos dados gerais est ilo
apresentados na Tabela 2. Essa barragem é constituída de um dique ini cial de argila. com apro.\imadamcntc IXO 000 m'.
a partir do qual vem sendo construído o maciço mediante a dcposiçilo de rcjcitos oriundos do processo de llotaç5o através
de ciclonagcm sobre o próprio maciço. Visando a segurança c estabilidade da barragem. foi construído um sistema de
drenagem objctivando a captaç;1o das úguas da linha frdti ca do maciço
O controle gcotécnico da barragem é feit o atmvés de leituras cm pic;.ômctros instalados cm pontos pré-determinados do
maciço. os quais mostram o compo11amcnto do lençol freático co m a variaç;1o do nível de ;'tgua do reservatório. Também
é realizado o monitoramcnto das va;õcs dos drcnos instalados.
Em I 982. definiu-se por co nstmir uma segunda barragem. denominada barragem de rcjcitos - BR. concebida de modo
similar ú BL- L todavia o altcamcnto foi utili1ando magnctita ciclo nada .
Completando o sistema de barragens do Complc.\O de Mincraçilo Tapira foi constmída uma barragem para captaçilo de
água nova. localizada no cónego Ribeirilo do Inferno. c alguns diques logo abai.\o da usina . denominados barragens de
dcjctos. as quais recebem descartes da conccntraçilo. sem a utili;.aç;1o ele bombeamento . Essas pequenas barragens. têm
como finalidade a protcç<lo dos mananciais a jusante elo Complc.\O, haja visto que a captaç;1o de úgua nO\·a se encontra
instalada logo abaixo dessas ' crtcntcs. Através de dragagem c transporte por ca minhões. o co nteúdo depositado é passíve l
de recuperaçilo futura. procedimento csscjú praticado. co m sucesso. no re servatório co ntí guo ;I usina .
A importúncia dessas barragens n<lo est't ~1ssociada somente ú clcposiç<1o dos rcjcitos. m;~s também, ao volume de úgua
requerido pelo processo de conccntraçf10 elo fosfato. da ordem ele 10.000 m'/h. sendo 70 a XO 'Y., desse volume úgua
recuperada nos reservatóri os.
Tabela 2 - Especificações técnic<ts da s barr:tgcns de l;una c ele rejeito do CMT
BL-l
Espcciftcaçõcs
BR
Volume maciço ciclonaclo (m')
4.000 .00
4.500 .000
IO 000
10000
Volume ele drcnos (m')
75
XI
Altura do maciço (m)
1210
1.185
Cota atual do maciço
\.220
1210
Cota final elo maciço
1.207
1.215
Cota final do NA
\30.000.000
l XO. 000 000
Capacidade de annalcnamcnto (m' )

7. PROGRAMAS DE

QlJ ALIDADE~

SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Em I991. iniciou-se no Complc.\o de Mineração de Tapira. o Processo de Melhoria Contínua ela Qualidade- PMCQ. que
envolve o Programa 5S. Gcrcnciamcnto da Rotim. ISO 9002 c Equipes de Melhoria da Qualidade
Além ele PMCQ. a empresa possui o programa ele Segu rança c Saúde Ocupacional c o Plano Dirctor ele Meio Ambiente,
que estabelece uma política de açõcs relativas ao meio ambiente c constitui um dos primeiro~ planos do gênero
implantados no País na ~trca de mineração. Reforçando a postura da empresa aos assuntos relacionados ao meio ambiente.
o Complc:-;o de Ta pira iniciou no ano de 200 I o processo ele ccrtiftcaç;1o da ISO 14000.
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Todas as unidades dos complexos industriais e minerais são dotadas de dispositivos especiais que garantem segurança e
respeito ao meio ambiente.

8. CONCLUSÕES
A necessidade de incrementar a produção agrícola para alavancar o crescimento econômico, social c humano , obrigou o
nosso país a desenvolver c implantar seu próprio parque industrial de fertilizantes ; viabilizando com isto, a utilização de
nossas reservas minerais de fósforo.
A auto-suficiência brasileira em concentrados apatíticos iniciou franco crescimento nos anos 60. com os trabalhos
realizados pelo prof. Paulo Abib. Nos 24 anos de existência do Complexo de Mineração de Tapira tenta-se aprimorar
o processo de beneficiamento mineral. constituindo um importante testcmunllo da capacidade da engenharia mineral
brasileira de encontrar soluções inovadoras para os problemas típicos das ocorrências brasileiras (geológicos.
mineralógicos. gcomorfológicos. fisiográficos etc).
Se por um lado a jazida de Tapira hoje se apresenta como a maior reserva nacional de fosfato: por outro , sua tipologia
associada à diferentes respostas das apatitas/minerais de gangas ao processo implantado industrialmente demanda um
contínuo desenvolvimento tecnológico, visando ao aprimoramento do processo.
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